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Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com

ResMeds ventilationslösningar
enkel behandling med hög kvalitet

Installera HumiCare-systemet
Läs hela den kliniska guiden för HumiCare D900 System 
innan du använder systemet.
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Systemkontroller före varje start
Följande kontroller är nödvändiga för HumiCare D900 System. Ytterligare kontroller kan vara 
nödvändiga för andra anslutna apparater.  Dessa kontroller bör utföras enligt den berörda 
tillverkarens anvisningar. 

Kontroller innan start

7

Är vattenbehållaren integrerad 
med inandningsslangen?  

Är gasflödesriktningen genom 
slangarna korrekt?

6Är rullklämman öppen?  
Är luftventilen öppen?

8

Är befuktaren placerad lägre 
än patienten och ventilatorn?  

Är behållaren monterad?  
Har fyllning av vattenbehållaren 

slutförts? Har automatisk 
fyllning stoppats? 

4

Är temperaturen på 
omgivningsluften och 
luften vid luftintaget inom 
de tillåtna gränserna?

1
Är alla obligatoriska kopplingar 
anslutna (t.ex. kopplingskablar, 
sensorn)?

2

Finns det 
gasläckage eller 
är gasflödet 
blockerat 
någonstans i 
kretsen?

3

Är slangarna skyddade 
mot extern värme 
och inte övertäckta 
(filtar/kuddar)? 
Undviks kontakt med 
patientens hud?

5

Är infussionssetet passande 
och kontrollerat?  

Är vattentillförseln passande 
(500–1 000 ml), är nivån 

tillräckligt hög och är den 
placerad högt nog?

9

Är bakteriefilter och filtervärmare 
anslutna (endast vid användning 

av flera patienter)?

Obs! Se till att alla kretsar hålls slutna innan de används genom att använda en försluten Y-del.
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Kontrollpanelen 
Man kan ändra vad som visas på kontrollpanelen. Skärmen som visas nedan är ett exempel.

1 3 42 5 6 7

911
1012

13 8

1 Alarmdämpningsknapp 8 Enterknapp

2 Alarmlampa (röd/gul) 9 Ner-/Minska-knapp

3 LCD-skärm 10 Justeringsknapp

4 Värde/Målvärde för inandningstemperatur 11 Standby-lampa (blå)

5 Värde/Målvärde för behållartemperatur 12 Start/Stopp-knapp 

6 Escape-knapp 13 Informationsknapp

7 Upp-/Öka-knapp

Starta befuktning
1. Starta ventilatoren. Se till att det finns minimigasflöde i varje uppvärmd slang.

2. Tryck på .

När apparaten kopplas på från standby-läge utför den ett alarmtest.  
Övervaka att följande sker för att bekräfta att alarmen fungerar ordentligt:

 • Först tänds de röda och sedan de gula LED-lamporna.

 • Efter cirka 2 sek blinkar de röda LED-lamporna två gånger samtidigt som ett kort, hörbart 
alarm ljuder. Efter detta visas funktionsvalbilden.

1 2 3

1 Startläge: Invasiv; Non-invasiv eller Senaste 
inställning.

2 Temperatur i behållaren.

3 Justering av inandningstemperatur över 
behållartemperatur.

3. Tryck  /  för att markera önskad inställning. 

4. Tryck på .

Apparaten startar. 
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Stoppa apparaten
Tryck och håll in  tills 
förloppsindikatorn minskar till 
noll (cirka 2 sek).

Obs! När apparaten stoppas 
kopplas den inte bort från 
nätströmmen. Efter avstängning, dra 
ur elkontakten från nätströmmen 
och koppla sedan även bort kontakten från apparatens eluttag.

För att ändra...
Inställningar

1. Tryck på . Bildens layout varierar 
beroende på vilken krets som används. 

2. Tryck på  eller  för att välja 
inställning.

3. Tryck på  för att välja den inställning 
som ska justeras. 

Pågående befuktningskontroller

Klinisk bedömning okej? Är 
1 sekret och kondens inom 

normal nivå?

Inget vatten lämnar 
2 vattenbehållaren och 

tränger in i luftslangarna?

Minimigasflöde i varje 
3 uppvärmd del av 

luftslangarna?

Är slangarna skyddade 
mot extern värme och 
inte övertäckta (filtar/
kuddar)? Undviks kontakt med 4
patientens hud?

Har automatisk fyllning 
stoppats? Är vattennivån 

inom tillåtet område (inte för 
hög, inte för låg)? 

Obs! Vattennivån övervakas 
inte med passover-

behållare.
5

7-dagars passover-behållare för 
engångsbruk: Är instickssensorn 

riktigt installerad? 
30-dagars motströmsbehållare 

för engångsbruk: Är vattnet i 
cirkulation?

6

7

Visas faktiska värden i grönt? 
Inga visuella eller hörbara alarm 
förekommer? Visas animerade 

droppar på LCD-skärmen?

4. Tryck  /  för att ändra 
inställningen enligt behov.

5. Tryck  för att spara ändringen.

Skärmens ljusstyrka

Tryck och håll in  och tryck sedan 
eller  för att ändra ljusstyrkan.
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